অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/12/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

েবর্িাম্বর বিধ্বংসী ঝড় ও বিদ্যেৎ বিভ্রাম্বের প্রবি হেম্বের সাড়াদ্ার্ সম্পম্বকন বর্উ
ইয়কনিাসীম্বক গভর্রন হ াকম্বলর আপম্বেে প্রদ্ার্

ওম্বয়োর্ নবর্উ ইয়ম্বকন রাম্বির হিলায় 77 MPH পর্ন্ত
ন হিম্বগ আঘাি ার্া ঘূবণঝম্বড়র
ন
ফম্বল
আর্যমাবর্ক 300,000 বিদ্যেৎ সংম্বর্াগ বিচ্ছিন্ন ম্বয় হগম্বে
হেম্বের ও হেম্বের িাইম্বরর 10,000 ইউটেবলটে কমী 200,000 এরও হিবে গ্রা ম্বকর বিদ্যেৎ
সংম্বর্াগ পযর্ি ন াল কম্বরম্বে; 97,000 গ্রা ক এখম্বর্া বিদ্যেৎ পার্বর্
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ হেটের হেথিরভাগ অংটি রাটের হেলায় আঘাে ার্া ঘূথণঝড়,
ন
যা
প্রেল েীব্রোর সমটয় আর্ুমাথর্ক্ 300,000 থেদ্ুযৎ সংটযাগ থেচ্ছিন্ন ক্টর থদ্টয়টে, এর প্রথে
হেটের সাড়াদ্ার্ সম্পটক্ন থর্উ ইয়ক্নোসীটক্ আপটেে জাথর্টয়টের্। োর্ক্াক্ন থসটে, র্ায়াগ্রা
ফলস থেমার্েন্দর, ও োটফটলা থসটে স থক্েু জায়গায় ঝটড়র সমটয় োোটসর গথেটেগ 70 mph
এর হেথি থেল। আর্ুমাথর্ক্ 10,000 হেে ও হেে-েথ ভূ ে
ন ইউটেথলটে ক্মী এখটর্া থেদ্ুযৎ সংটযাগ
র্া পাওয়া 97,000 গ্রা টক্র সংটযাগ পুর্রুদ্ধাটরর জর্য আজ ক্াজ ক্রা অেযা ে রাখটের্।
"গে রাটে, হেেেযাপী থেথভন্ন স্থাটর্, থেটিষ ক্টর ওটয়োর্ থর্উ
ন
ইয়টক্ন ঘূথণঝটড়র
ন
সমেু লয
িচ্ছিিালী এক্টে েীব্র ঝটড়র ফলস্বরূপ ক্টয়ক্ লক্ষ থর্উ ইয়ক্নোসীর থেদ্ুযৎ সংটযাগ থেচ্ছিন্ন টয়
হগটে," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "হেে ও স্থার্ীয় পযাটয়র
ন
ইমাটজনচ্ছি মযাটর্জারটদ্র
স টযাথগোমূলক্ প্রটেষ্টা এেং হেটের ও হেটের োইটরর ক্টয়ক্টে জায়গায় ইউটেথলটে ক্মীটদ্র
ক্ট ার পথরশ্রটমর ফটল থেদ্ুযৎ থেভ্রাটের ফটল ক্ষথেগ্রস্ত গ্রা ক্টদ্র অটধটক্রও
ন
হেথি সংখযক্
সংটযাগ থফটর হপটয়টের্। হদ্টির অর্যার্য অংটি মৃেুয ও ধ্বংটসর ক্ারণ ওয়া এই থেরূপ
আে াওয়ার ফটল ক্ষথেগ্রস্ত সোইটক্ যিািীঘ্র সম্ভে স ায়ো প্রদ্ার্ ক্রা থর্চ্ছিে ক্রটে আমরা
ক্াজ ক্রা অেযা ে রাখটো।"
গেক্াল, ওটয়োর্ থর্উ
ন
ইয়ক্ন, থফঙ্গার হলক্স ও র্ি ক্াথির
ন
অঞ্চলগুটলাটে ঝটড়া াওয়া
সম্পটক্ন সেক্নো জাথর ক্রার পটর গভর্রন হ াক্ল হেটের জরুথর সাড়া প্রদ্ার্ক্ারী সম্পদ্
েরাটের থর্টদ্নি থদ্টয়থেটলর্। এোড়াও এই উইক্এটের থেরূপ আে াওয়ার প্রভাটের প্রথে সাড়া
হদ্য়ার উটেটিয গভর্রন হেটের অভযন্তরীণ ক্িাক্ট ও েথ রাগে ক্িাক্ট, এেং পারষ্পথরক্
স ায়োমূলক্ সংস্থার্গুটলা সেল ক্রার হঘাষণা থদ্টয়থেটলর্।

ঝটড়া াওয়ার সেক্নো হপথরটয় হগটে এেং থেরূপ আে াওয়া সংক্রান্ত আর হক্াটর্া পযটেক্ষণ,
ন
সেক্নো ো পরামি হর্ই;
ন
েটে, আজ থক্েু জায়গায় 40 mph পযন্ত
ন গথেটেটগর োয়ু প্রো হদ্খা
হযটে পাটর। আপর্ার এলাক্ার জর্য আে াওয়া সংক্রান্ত পরামিসমূ
ন ট র পূণাঙ্গ
ন োথলক্া হপটে,
আপর্ার এলাক্ার জােীয় আে াওয়া পথরটষোর ওটয়েসাইে হদ্খুর্৷
হেে এম্বেচ্ছির প্রস্তুবি
স্বম্বদ্ম্বের বর্রাপত্তা ও েরুরী পবরম্বেিা বিভাগ (Division of Homeland Security and
Emergency Services)
থর্উ ইয়ক্ন হেটের থেথভির্ অে হ ামলযাে থসথক্উথরটে এে ইমাটজনচ্ছি সাথভনটসস (New York
State Division of Homeland Security and Emergency Services)-এর জরুথর ক্াযক্রম
ন
পথরোলর্া হক্ন্দ্র সচ্ছক্রয় ক্রা টয়টে এেং এটে থর্থেড়ভাটে অেস্থা পযটেক্ষণ
ন
ক্রটে, সাড়াদ্ার্
ক্াযক্রম
ন
সমন্বয় ক্রটে, এেং দ্ুটযাটগর
ন
সময়জুটড় স্থার্ীয়টদ্র সাটি হযাগাটযাগ রক্ষা ক্রটে।
পাম্প, হেইর্ স, োথলর েস্তা, হজর্াটরের, খাে, ক্ম্বল ও হোেলজাে পাথর্ স ঝড়-সংক্রান্ত
সংস্থার্ প্রটয়াজটর্ ক্ষথেগ্রস্ত এলাক্াগুথলটে হপ ৌঁটে থদ্টে রাটজযর হেটের মজুদ্ প্রস্তুে রটয়টে।
পবরি র্ বিভাগ (Department of Transportation)
হেটের পথরে র্ থেভাগ সাম্প্রথেক্ দ্ুটযাগ
ন হমাক্াটেলায় সচ্ছক্রয়ভাটে সম্পৃি রটয়টে।
অগ্রাথধক্ারমূলক্ সাড়াদ্ার্ ক্াযক্রম
ন
েলাক্ালীর্ সমটয় 24/7 ক্াযপথরোলর্া
ন
ক্রার জর্য
ক্ষথেগ্রস্ত সে আোথসক্ এলাক্াগুটলাটে ক্মী থর্টয়াগ ক্রা টে। থেভাগটের ইর্থসটেন্ট ক্মাে
থসটেম ক্া াটমা সচ্ছক্রয় ক্রা টয়টে এেং দ্ুটযাগ
ন হমাক্াটেলার সময়ক্ালেযাপী ক্মীটদ্র
সোইটক্ ক্াটজ লাগাটর্া টে।
র্ি ক্াথির
ন
োটফটলা স্কাইওটয় ও I-81 যার্ েলােটলর জর্য পুর্রায় খুটল হদ্ওয়া টয়টে।
হেে েযাপী িাক্া ইক্ুইপটমটন্টর সংখযা থর্টনািার্ুসাটর:
• 1576টে েৃ ৎ োম্প ট্রাক্
• 51টে হলাোর- গ্রযাপল সংযুচ্ছি
• 323টে হলাোর
• ট্রযাক্যুি 33টে এক্সক্যাটভের
• 46টে োক্াযুি খর্র্যন্ত্র
• হলােয় হট্রইলার স 40টে ট্রযাক্টর হট্রইলার
• 14টে টট্র ক্্রু োটক্ে ট্রাক্
• 30টে ট্রযাথফক্ থসগর্যাল ট্রাক্
• 77টে থেপার 10" ( থমথর্ে) সক্ষমোসম্পন্ন
থ্রুওম্বয় কিত প
ন ক্ষ
থ্রুওটয় অটিাথরটে হেেজুটড় থেরূপ আে াওয়ায় সাড়া হদ্য়ার জর্য 676 জর্ সুপারভাইজার ও
অপাটরের প্রস্তুে হরটখটে, হসইসাটি হোে হিটক্ মাঝাথর আক্াটরর এক্সক্যাটভের, হলা/োম্প
ট্রাক্, েড় হলাোর, হপাটেন েল VMS হোেন, হপাটেন েল লাইে োওয়ার, অটপক্ষাক্ৃে হোে আক্াটরর

হজর্াটরের, অটপক্ষাক্ৃে হোে আক্াটরর পাম্প ও সরঞ্জাম োর্ার হট্রইলাটরর পািাপাথি
হযটক্াটর্া রাস্তা পথরেেনর্ ো েন্ধ ক্রার জর্য অর্যার্য ট্রযাথিক্ থর্য়ন্ত্রটণর সাইর্ ও থেভাইস লভয
রটয়টে। থ্রুওটয়টে হমােরোলক্টদ্র সেক্ন ক্রটে থেথভন্ন রক্টমর োেনার থেহ্ন, াইওটয় সেক্নো
হরথেও এেং হসািযাল থমথেয়া েযে ার ক্রা য়।
হভার 4ো হিটক্ যার্ো র্ েলােটলর উপর হক্াটর্া থর্টষধাজ্ঞা হর্ই৷
থ্রুওটয় ক্েৃপ
ন ক্ষ োটদ্র হমাোইল অযাপ োউর্টলাে ক্রটে গাথড়োলক্টদ্রটক্ উৎসাথ ে ক্টর
যা আইটফার্ ও অযান্ড্রটয়ে থেভাইটসর জর্য থের্ামূটলয পাওয়া যায়। অযাপটে েলার পটি
হমােরযার্ োলক্টদ্র থরটয়ল-োইম ট্রাথফক্ ও থদ্ক্-থর্টদ্নির্া সংক্রান্ত স ায়ো প্রদ্ার্ ক্টর।
এোড়াও গাথড় োলক্রা ট্রািঅযালােন (TRANSalert) ইটমইটলর জর্য সাইর্-আপ ক্রটে পাটরর্
যা থ্রুওটয় সংলগ্ন যার্ো টর্র সেটিষ
ন
অেস্থা সম্পটক্ন এখাটর্ েিয প্রদ্ার্ ক্টর৷
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)
DEC পথরটেি সংরক্ষণ পুথলি অথফসার, ফটরে হরঞ্জাস, ন আপৎক্ালীর্ মযাটর্জটমন্ট োফ এেং
আঞ্চথলক্ োফরা সেক্ন িাক্টের্ এেং পথরেথেনে পথরথস্থথেটে র্জর রাখটের্ এেং খারাপ
আে াওয়ার দ্রুর্ ক্ষথেগ্রস্ত ওয়ার সম্ভাের্া রটয়টে এরক্ম এথরয়া এেং অেক্া াটমাগুথলটে
োরা ে লদ্াথর োলাটের্। সক্ল উপলভয সম্পদ্ হযটক্াটর্া জরুথর পথরথস্থথে হমাক্াটেলায়
স ায়ো ক্রটে প্রস্তুে রটয়টে।
পাকন, বিম্বর্াদ্র্ ও ঐবি াবসক সংরক্ষণ দ্প্তর (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
থর্উ ইয়ক্ন হেে পাক্ন পুথলি এেং পাটক্নর পাটসাটর্লরা
ন
সেক্ন আটে এেং আে াওয়া পথরথস্থথে
এেং োর পথরণাটমর উপর ক্ড়া র্জর রাখটের্। পাক্ন হখালা িাক্ার সময়, হখালার সময় এেং
েন্ধ ওয়ার সময় ইেযাথদ্ সম্পটক্ন সেটিষ
ন
েিয জার্টে পাক্ন ভ্রমণক্ারীটদ্র উথেে
parks.ny.gov হদ্খা ো োটদ্র স্থার্ীয় পাটক্নর অথফটস হযাগাটযাগ ক্রা।
ের্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)
থর্উ ইয়ক্ন হেেজুটড় ক্ষথে মূলযায়র্, সাড়া প্রদ্ার্, ও সংস্কার ক্াযক্রম
ন
পথরোলর্ার জর্য থর্উ
ইয়টক্নর ইউটেথলটে এটজচ্ছিগুটলাটে আর্ুমাথর্ক্ 7,800 জর্ ক্মী রটয়টে।
থর্উ ইয়ক্ন, থমথিগার্, ও াইও, ইচ্ছেয়ার্ ও অন্টাথরও হিটক্ জােীয় থগ্রটের 2,913 জর্ লাইর্, টট্র,
ও সাথভনস ওয়াক্নার হমরামে ও পুর্রুদ্ধার ক্াটজর জর্য থর্টেথদ্ে রটয়টের্। থর্উ ইয়ক্ন ও
অন্টাথরও হিটক্ NYSEG/RG&E-এর 1,800 জর্ লাইর্, টট্র, ও সাথভনস ওয়াক্নার হমরামে ও
পুর্রুদ্ধার ক্াটজর জর্য থর্টেথদ্ে রটয়টের্।
•
•

আজ থেক্াল 4ো হিটক্ ক্ষথেগ্রস্ত অঞ্চলগুটলাটে শুষ্ক-েরফ ও হোেলজাে পাথর্ থেেরণ
হক্ন্দ্রগুটলা হখালা িাক্টে:
পচ্ছিম অঞ্চল: JFK Community Center, 114 Hickory Street Buffalo, NY 14204

•
•
•
•

থফঙ্গার হলক্স অঞ্চল: City of Batavia Fire Department, 18 Evans Street, Batavia, NY
14020
পচ্ছিম অঞ্চল: Murphy Training Center, 665 Brigham Road, Dunkirk, NY 14048
হসিাল থর্উ ইয়ক্ন অঞ্চল: Oswego Fire Dept (back parking lot), 35 East Seneca
Street, Oswego NY 13126
র্ি ক্াথি
ন
অঞ্চল: Jefferson County, Watertown CitiBus Garage, 544 Newell St,
Watertown, NY 13601

এটজচ্ছির ক্মীরা পুটরা সময়জুটড় ইউটেথলটে ক্াযক্রটমর
ন
ট্রযাক্ রাখটে এেং সেটেটয় হেথি
প্রভাথেে টে পাটর েটল ধারণা ক্রা এলাক্াগুটলাটে ইউটেথলটে এটজচ্ছিগুটলার যিাযি ক্মী
থর্টয়াটগর থেষয়টে থর্চ্ছিে ক্রটে।
বর্উ ইয়কন হেে পযবলে
হেে পুথলি (State Police) ক্ষথেগ্রস্ত এলাক্াগুথলটে প্রটয়াজর্ অর্ুযায়ী অথেথরি ে্ রুপার
হমাোটয়র্ ক্রটে প্রস্তুে রটয়টে। হেে পুথলটির সে থেটিষাথয়ে যার্ো র্ অথেলটম্ব সাড়াদ্াটর্র
জর্য প্রস্তুে রটয়টে, এেং সক্ল জরুথর থেদ্ুযৎ ও হযাগাটযাটগর সরঞ্জাম পরীক্ষা ক্রা টয়টে।
বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটে (New York Power Authority, NYPA) / কোর্াল
কম্বপাম্বরের্
ন
(Canal Corporation)
থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অটিাথরটে এেং ক্যাটর্ল ক্টপাটরির্
ন
(Canal Corporation)-এর ক্মীরা সক্ল
ফযাথসথলটে, সম্পদ্ ও সরঞ্জাম থর্রাপদ্ ও প্রস্তুে রটয়টে েটল থর্চ্ছিে ক্রটে প্রস্তুথে সম্পন্ন
ক্টরটে। প্রটয়াজটর্ থেদ্ুযৎ পুর্রুদ্ধার ক্াযক্রমটক্
ন
স ায়ো ক্রার জর্য থেদ্ুযৎ ক্েৃপ
ন ক্ষ প্রস্তুে।
বর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামে ন
থেদ্ুযৎ থেভ্রাে টল থর্উইয়ক্নোসীটদ্র উথেৎ:
•

•

•
•
•

এই থেভাইসগুথলটক্ ক্ষথে ক্রটে পাটর এমর্ ক্ষণস্থায়ী িচ্ছির প্রোট র হক্ষটে প্রধার্
যন্ত্রপাথে এেং অর্যার্য সরঞ্জাম, হযমর্, ক্ম্পম্পউোরগুথল েন্ধ ক্রুর্ ো সংটযাগ থেচ্ছিন্ন
ক্রুর্। এক্টে আটলা োলু রাখুর্ যাটে ক্খর্ থেদ্ুযৎ থফটর আটস ো আপথর্ জার্টে
পাটরর্। আপথর্ হযখাটর্ ইটলক্ট্রথর্ক্ সরঞ্জাম েযে ার ক্টরর্ হসখাটর্ সাজন হপ্রাটেক্টর
েযে ার ক্রার ক্িা থেটেের্া ক্রুর্।
আপর্ার ইউটেথলটে প্রদ্ার্ক্ারীটক্ থেভ্রাটের থেষটয় অেথ ে ক্রটে এেং অথফথসয়াল
েটিযর জর্য স্থার্ীয় সম্প্রোর শুর্টে ক্ল ক্রুর্। ইউটেথলটে সংস্থাগুটলার এক্টে োথলক্া
হপটে থর্উ ইয়ক্ন হেে থেপােন টমন্ট অে পােথলক্ সাথভনটস থভচ্ছজে ক্রুর্।
আপর্ার প্রথেটেিীটদ্র থেদ্ুযৎ আটে থক্র্া ো হদ্খুর্। অযাটক্সস ো ক্াযক্রী
ন
প্রটয়াজর্
আটে এমর্ হলাটক্টদ্র খের থর্র্।
জরুরী আটলার জর্য শুধুমাে ফ্ল্যািলাইে েযে ার ক্রুর্ - হমামোথেগুথল আগুর্ লাগার
ঝুুঁ থক্ তেথর ক্টর।
হরথিজাটরের এেং থিজাটরর দ্রজা েন্ধ রাখুর্ - হেথিরভাগ খাোর হযগুথলর থ মায়টর্র
প্রটয়াজর্ হসগুথল এক্টে েন্ধ হরথিজাটরেটর থক্েু ঘন্টার জর্য থর্রাপটদ্ রাখা হযটে

•
•

•

•
•

•

পাটর। এক্টে র্া হখালা হরথিজাটরের প্রায় োর (4) ঘন্টার জর্য খাোরটক্ াো রাখটে।
এক্টে সম্পূণ থিজার
ন
োপমাোটক্ প্রায় 48 ঘন্টা ধটর রাখটে।
োথড়র থভেটর ক্া ক্য়লার থগ্রল েযে ার ক্রটের্ র্া এেং োটপর জর্য গযাটসর েুলা
েযে ার ক্রটের্ র্া - হসগুথল ক্াের্ন মটর্াক্সাইটের ক্ষথেক্ারক্ মাো োড়টে পাটর।
াো আে াওয়ায়, স্তটর স্তটর হপািাক্ পটর এেং োইটর ক্াোটর্া সময় ক্থমটয় উষ্ণ
িাক্ুর্। াো োটপর উপসগ (ন অিাৎ,
ন
াইটপািাথময়া)
ন সম্পটক্ন সটেের্ িাক্ুর্ এেং
উপসগ হদ্খা
ন
থদ্টল যিাযি থেথক্ৎসা ক্রার্।
আপথর্ যথদ্ এক্টে উুঁেু ভেটর্ িাটক্র্, ো টল থসুঁথড় থদ্টয় থেচ্ছডংটয়র সেথর্ন
ন
েলায় যার্।
থলফটে আেটক্ পটর িাক্টল সা াটযযর জর্য অটপক্ষা ক্রুর্। হজার ক্টর দ্রজা হখালার
হেষ্টা ক্রটের্ র্া। তধয ধরুর্
ন
- অটর্ক্ োোস রটয়টে এেং থলফটের থভেরটে যােীটদ্র
সুরক্ষার জর্য তেথর ক্রা টয়টে।
আপর্ার হপাষা প্রাণীটদ্র জর্য োজা, িীেল জল প্রদ্ার্ ক্রার ক্িা মটর্ রাখুর্।
থর্ষ্প্রটয়াজর্ যাোয়াে ক্রটের্ র্া, থেটিষ ক্টর গাথড়টে। থেভ্রাটের সময় ট্রযাথফক্
থসগর্যালগুথল ক্াজ ক্রটে র্া, যার ফটল যার্জে এেং থেপজ্জর্ক্ গাথড় োলাটর্ার
অেস্থা তেথর টে। আপর্াটক্ যথদ্ ব্ল্যাক্আউটের সময় গাথড় োলাটেই য়, 4-ওটয় েপ
থর্য়ম হমটর্ ক্লার ক্িা মটর্ রাখুর্ ক্াজ-র্া-ক্রা ট্রযাথফক্ থসগর্যাল স হমাড়গুথলটে।
স্বয়ংচ্ছক্রয় হেলার হমথির্গুথলর ( ATM) হমাে সরঞ্জাম এেং থলফেগুথল য়টো ক্াজ
ক্রটে র্া।

থর্রাপত্তা সংক্রান্ত আটরা পরামটিরন জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেটের থেথভির্ অে হ ামলযাে
থসথক্উথরটে অযাে ইমাটজনচ্ছি সাথভনটসস এর থর্রাপত্তা পরামি সংক্রান্ত
ন
ওটয়েটপইজ হদ্খুর্৷
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